
I 

Do nzul (~ mna:t'al.o 
Fiz(~3'.'w;) :n.OSS~\ 'b!mdeira 
Po:f.s SUl·s:i.r r$, oravam,ente 
A R<-:>putlliCt1. dE:l Mad~i:t'a 

II 
Grl').ç(~til o, um mO";.mento 
Que l1o.,'t~.za:t·a~... de FLAMA 
E que a.qu:t- -e· o.l.br:.l mar 
t como aceoa o. chama 

III 
Todo o bom X"indeire.l:lSe 
Que a sua t~l~~n ama 
Dev'c 1.t1.tl~r ser:"t r 'oceio 
J'untat,enla~ 0',):':1 I:l. :e'1..AMA. 

IV 
Por wna l:nd0::·C·',. :'·':':l·oia 
QUt;t no s dÔ- " f'C 7.. ::. ~: :i.J.ade 
Cnnta ndo 'tm'lc> ~.l .: :ll~·1 cero 
O HINO DA LJ:r:m~:~',:DADE 

v-
Os traidores de Lisboa 
Guiando U\';lEl. ca.rroça 
Ao ver as Ilhns perdidas 
Gritam nr-1ADEIRA t NOSSA-

t 

VI 
Já fizeram a IJlgola 
A l-:lEHlr.1é\ po. t if'o.ria. 
E aos Rusao 's entrl~gtlram 
O que não lhos pertencia 

VIl: 
Não ,jul&;UGn quo os Hadeiren•• 
são COt:10 " 08 seus pretinho. 
Quorooser indopondentos 
De POl.~ugal e rrussinho. 

VIII 
Pêrola elo Atl.o.ntico 
O tu Ilh~ da Madeira 
HáS-de SO%' nossa socont. . . Lisboa quOl.l."'n....nao queira 

IX 
Fostas dos nnt(i.pn~ sado. 
Sua 'C1ais bele. o:rt?l.ção 
InCY.op3ndencir·. !.lc:-::'& 
O tesouro l:la :n()::3SB mao 

Se tona Dodo nno te roubem 
Os sold~doo do portusn1 
Tcil-:la. os X.lO!:;OOD corf\çoea 
COr.lO guo.rc1n Huoiorw.l 
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C R E O O 

Creio no Governa Provis6rio todo poderoso 
Criador de um Democracia 
De todas ae el içõss vi iveia 9 invi iveis 
Creio num s6 partido 
fil~o dnico do Governo 
Nascido fora das forças Armadas 
Antes do 25 de Abril 
Otelo Vaaco Gonçalves 
Governo int ire do partido nlo vordadeiro 
Criador conforme designio de Cunhal 
Por quem todas as coisas slo manobrad 
E par n6 homen a pera nossa cond naçlo 
Desceu do Céu S nches O 6rio 
Enc rneu no seio d Democracia Cri ti 
E a faz amigo do CDS 
Pelo MRPP foi cruxificado 
Sob a m' vontade do Copcon 
Padeceu no 28 de Setembro. Re u citou no 11 de Março 
Confor~e a escrituras 
E subiu ao C6u dond bombardeou oRAL 1 

Esté sentado ~ direit do PS 
Que pen vir ch io de votos 
Enganar De vivos e os ortos 
Mas o seu reino nlo terá inicio 
Creio na Democracia dos populares 
Que dlo a vida e precedem de MARX e ANGELS 
Slo adoradoe e glorificados 
Creio na Democracia de Sé Carneiro 
Que por ser o mai verdadeiro 

Conseguirê reinar durante a vida eterna 
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BAILHINHO DA 

I 
A Madeira é um jardim, 

A Madeira é um jardim

Como outro nlo há igual, 

Como outro não há igual

Mas não é dos portugueses, 

Mas n!o é dos portugueses 

Nem pertence a Portugal, 

Nem pertence a Portugal. 


Caro 
Deixa passar 
Esta Linda brincadeira 
Vamos sêr independentes
Cá na Ilha da Madeira 

11 

fui est'ano a Portugal,

fui est'ano a Portugal 

VAr que s'estA 8 passar,

Vêr que a'está passar 

Vim de lá horrorizado, 

Vim de lá horrorizado 

N!o quero mais lá vQltar, 

Não quero mai lá voltar. 


C~ro 

Deixa passar ••• Etc. 
111 

Portugal quer comunismo, 
?6.ttugal quer comun! mo 
Na Madeira tem d' cabar, 
Na Madeira tem d'acabar 
Somos muito democratas, 
Somos muito democr tas 
Pro' fasci mo aqui ficar, 
Pro' faecismo aqui ficar. 

COro 
Deixa passar ••• etc. 

IV ' 

Aos ssnhores progressista , 

Aos senhores progr saist • 

Uma nova vamos dar, 

Uma nova vamos dar 

Vindo a independ neia, 

Vindo a independência 

Progres o vai começar, 

Progresso vai começar. 


COro 
Deixa passar o •• Etc. 

MADEIRA 

V 

E aos senhoreeVde Lisboa, 

E aos senhores de Lisboa 

Um desgosto vamos dar, 

Um desgosto vamos dar 

fechamos os nossos cofres, 

rechamos os nossos cofres 

Dinheiro não vão levar, 

Dinheiro não vão levar. 


COro 
Deixa passar o •• etco 

VI 
Nossos irmãos Madeirenses , 

Nossos irmãos Madeirenses 

Lá por fora a trabalhar, 

Lá por fora a trabalhar 

pera snriquecer a Madeira, 

P'ra enriquecer a Madeira 

E Lisboa a nos roubar, 

E Lisboa a nos roubar. 


C~ro 

Deix passar ••• ste. 
VII 

Madeira é dos Madeirenses, 

Madeira ~ dos Madeirenses 

Por isso vamos lutar, 

Por isso vamos lutar 

E os Senhores de Lisboa, 

E oe senhores de Lisboa 

Não vão mais no explorar, 

Não vão mais nos explorar. 


COro 
Deixa passar ••• etc. 

VIII 
pera termos a independência, 

pera termos a independAncia 

Muito aamos de lutar, 

Muito temos de lutar 

Para i so conseguirmo , 

Para isso conseguirmos 

Vamos à flama nos juntar, 

Vamos à flama nos juntar. 


COro 
Deixa passar ••• etc. 

IX 
Há por aí muitos partidos, 

Há por aí muitos partidos

Que vão ter da acabar, 

Que vão ter de acabar 

Nas eleiçaes da Madeira, 

Nas eleiç~es da Madeira 

Na flama vamos votar, 

Na rlama vamos votar. 


CO r o 
Deix a passar • • ~ etc. 

MADEI RA LI VRE E INDE~ENDENTE •. 
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